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A GAzetA dos Municípios

Governo determina medidas 
de precaução para

barragens em todo o país

“Melhor momento de ir para 
a maternidade” será tema de 
roda de conversa em Pinda

Primeira etapa do
Rally Paulista Off Road 

acontece em Pinda

Por recomendação da 
Agência Nacional de Mi-
neração (ANM), o Minis-
tério de Minas e Energia 
(MME) definiu uma série 
de medidas de precaução 
de acidentes nas cerca de 
mil barragens existentes 
no país, começando nes-
te ano e prosseguindo até 
2021. A medida inclui a 
extinção ou descaracteri-
zação das barragens cha-
madas “a montante” até 
15 de agosto de 2021. A 
resolução está publicada, 
na seção 1, página 58, no 
Diário Oficial da União.
“Essa resolução estabele-
ce medidas regulatórias 
cautelares, objetivando 
assegurar a estabilidade 
de barragens de minera-
ção, notadamente aquelas 
construídas ou alteadas 
pelo método denominado 
“a montante” ou por mé-
todo declarado como des-
conhecido”, diz o texto.
Em três meses, a direto-
ria colegiada da agência 
vai avaliar a execução das 
medidas.
“A Diretoria Colegiada da 
ANM, até 1º de maio de 
2019, reavaliará as medi-
das regulatórias cautela-
res objeto desta resolução 
e, se for o caso, fará as 
adequações cabíveis con-
siderando, dentre outras 
informações e dados, as 
contribuições e sugestões 
apresentadas na consulta 
pública.”
Riscos
Há 84 barragens no mo-
delo denominado a mon-
tante em funcionamento 
no país, das quais 43 são 
classificadas de “alto dano 
potencial”: quando há ris-
co de rompimento com 
ameaça a vidas e prejuízos 
econômicos e ambientais. 
Porém, no total são 218 
barragens classificadas 

O encontro, que aborda o 
tema do trabalho de parto, 
acontece segunda-feira, 
dia 18 no Shopping Pátio 
Pinda
O parto é uma das experi-
ências que mais causa pre-
ocupação e apreensão nas 
futuras mães e pais. Ce-
sária ou parto normal? O 
que é parto humanizado? 
Qual é o caminho mais se-
guro a ser seguido? O que 
dói menos? Qual o melhor 
momento de ir para a ma-

O campeonato conta com 
mais de 80 participantes 
de várias regiões do país, 
divididos em 5 categorias; 
a concentração e largada 
acontecem no Shopping 
Pátio Pinda no fim de se-
mana
Um dos campeonatos de 
rally mais importante do 
Brasil chega ao Shopping 
Pátio Pinda para abalar 
as estruturas da cidade. O 
Rally Paulista Off Road 
reunirá competidores de 
várias regiões do país na 
primeira etapa do campe-
onato de 2019. O evento 
acontece em dois dias: 
sexta-feira, dia 22 e sába-
do, dia 23.
Na sexta-feira será reali-
zada a concentração no 

como de “alto dano poten-
cial associado”.
Pela resolução, as empre-
sas responsáveis por bar-
ragens de mineração estão 
proibidas de construir ou 
manter obras nas chama-
das Zonas de Autossalva-
mento (ZAS).
A resolução é publicada 
menos de um mês depois 
da tragédia de Brumadi-
nho, nos arredores de Belo 
Horizonte (MG), na qual 
169 pessoas morreram e 
ainda há 141 desapareci-
dos com o rompimento da 
barragem da Mina Córre-
go do Feijão.
Datas
Pela resolução, as respon-
sáveis pelas barragens têm 
até 15 de agosto de 2019 
para concluir a elabora-
ção de projeto técnico de 
descomissionamento ou 
descaracterização da es-
trutura.
Nesse período, as empre-
sas também serão obriga-
das a reforçar a barragem 
a jusante ou a construção 
de nova estrutura de con-
tenção para reduzir ou 
eliminar o risco de lique-
fação e o dano potencial 
associado, obedecendo a 
todos os critérios de segu-
rança.
Outro prazo fixado é até 
15 de fevereiro de 2020 
para concluir as obras de 
reforço da barragem a ju-
sante ou a construção de 
nova estrutura de conten-
ção a jusante, conforme 
estiver previsto no projeto 
técnico.
Por determinação do go-
verno, todas as barragens 
a montante, como a da 
Mina Córrego de Feijão, 
em Brumadinho (MG), 
que sofreu o rompimento 
no último dia 25, serão 
submetidas a descomis-
sionamento ou a descarac-

ternidade?
Tendo em vista as mui-
tas dificuldades que en-
volvem este momento, 
acima de tudo especial, o 
Shopping Pátio Pinda, em 
parceria com a Rede de 
Apoio Materno e o canal 
Slingando, realiza mais 
uma Roda de Mães, des-
sa vez com o tema “Saiba 
qual é o melhor momento 
de ir para a maternidade”.
A atividade acontece na 
segunda-feira, dia 18, às 

shopping, na qual ocorre 
o briefing com os compe-
tidores, além das vistorias 
técnicas. Durante essa pri-
meira atividade da pro-
gramação, a organização 
estará recolhendo doações 
de fraldas geriátricas que, 
posteriormente, serão re-
passadas a instituições so-
ciais da cidade.
No sábado, a secretaria de 
prova abre novamente às 
7h. O primeiro carro, da 
categoria Master, larga às 
9h. Em seguida, largam os 
outros participantes, in-
cluindo as categorias gra-
duado, turismo, turismo 
light e Suzuki off road.
Atividades extras
O almoço e a festa de 
premiação serão realiza-

terização até 15 de agosto 
de 2021.
Diferenças
A resolução detalha as 
diferenças entre as bar-
ragens “a montante” e “a 
jusante”. As denominadas 
“a montante” consistem 
na existência de diques de 
contenção que se apoiam 
sobre o próprio rejeito ou 
sedimento previamente 
lançado e depositado.
O modelo “a jusante” con-
siste no alteamento para 
jusante a partir do dique 
inicial, onde os diques são 
construídos com material 
de empréstimo ou com o 
próprio rejeito.
Há ainda o método “linha 
de centro”, variante do 
método a jusante, em que 
os alteamentos sucessivos 
se dão de tal forma que o 
eixo da barragem se man-
tém na posição inicial, ou 
seja, coincidente com o 
eixo do dique de partida.
Tragédias
Na resolução, o MME e a 
ANM citam um histórico 
de recentes rompimentos 
de barragens de minera-
ção, como a barragem B1 
da Mina Retiro do Sapeca-
do, em 10 de setembro de 
2014, em Itabirito (MG).
Também mencionam a 
barragem de Fundão da 
Mina Germano, em 5 de 
novembrode 2015, locali-
zada em Mariana (MG), e 
a última da barragem B1, 
da mina Córrego do Fei-
jão, em 25 de janeiro, em 
Brumadinho (MG).
“Considerando que to-
dos os episódios recentes 
de rompimento envolve-
ram barragens de rejei-
tos construídas e alteadas 
pelo método construtivo 
“a montante” cuja eficiên-
cia e segurança são con-
troversas”, diz o texto da 
resolução.

19h30, no Shopping Pátio 
Pinda, próximo à loja da 
Marisa. 
A conversa é gratuita é 
aberta para todo os públi-
cos.
“A Roda de Mães é um 
evento recorrente no sho-
pping que sempre atrai um 
público muito interessado, 
e é de grande utilidade 
para mães e pais”, conta 
Amanda Moreira, analista 
de marketing do Shopping 
Pátio Pinda.

dos também no centro de 
compras, sendo o almoço 
concentrado no restauran-
te Minuano e a celebração 
próxima ao lago. Já são 
mais de 80 equipes ins-
critas na competição até o 
momento.
Serviço
Sexta-feira (22)
Secretaria de prova*, vis-
torias técnicas e briefing 
com os competidores.
Horário: 17h às 22h
*Cada participante terá 
que fazer doações de fral-
das geriátricas que serão 
entregues para instituições 
sociais da cidade.
Sábado (23)
Corrida, almoço e premia-
ção
Primeira largada: 9h
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Miscelânea
Curiosidades

A alcachofra é uma planta medicinal, serve para ajudar no tratamento 
da anemia, aterosclerose, diabetes, doenças do coração, febre, fígado, 
fraqueza, gota, hemorróidas, hemofilia, pneumonia, reumatismo, sífilis, 
tosse, uréia, urticária e problemas urinário. As propriedades da alcacho-
fra incluem sua ação anti-esclerótica, depurativa do sangue, digestiva, 
diurética, laxante, anti-reumática, anti-tóxica, hipotensora e anti-térmica. 
A alcachofra pode ser consumida ao natural, em forma de salada crua 
ou cozida, chá ou em cápsula industrializadas. As cápsulas da alcachofra 
devem ser consumidas antes ou depois das principais refeições do dia, 
juntamente com um pouquinho de água. A alcachofra está contra-indicada 
para indivíduos com obstrução do ducto biliar, durante a gravidez e ama-
mentação. Não foram encontrados efeitos colaterais da alcachofra. 
Chá de alcachofra: Coloque numa xícara de água fervente, de 2 a 4 gra-
mas de folhas de alcachofra e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba 
a seguir.

Humor

O jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista e resolveu levar a 
mãe em casa pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe quieta. Quando 
chegaram em casa, a mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe! Quando precisar é só me chamar!
- Eu não estava falando com você querido e sim com o bom Deus.
***
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fale uma frase 
com o verbo hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O telefone toca na Delegacia e ouve-se uma voz desesperadora:
- Socorro! Venham logo! Um gato acaba de entrar na minha casa!
- Um gato? Não fique apavorada. Não precisa se preocupar por causa de 
um gato.
- Socorro! É caso de vida ou morte!
- Mas quem é que está falando?
- É o papagaio!
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu! 
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto de lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito im-
portante para qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individu-
alista precisa compartilhar certos momentos da sua vida. Não é só nas ho-
ras difíceis que precisamos de um ombro amigo para nos apoiar e acolher 
nossa dor. Também nas horas de alegria é preciso ter alguém com quem 
comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho, sem ninguém que 
nos aplauda em erga um brinde às nossas conquistas. Antes de declarar 
para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma sobre o assunto.

Pensamentos, provérbios e citações

 Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distancia “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.

Taubaté escolhe Corte de 
Momo do Carnaval 2019

Taubaté escolheu a Corte 
de Momo na noite de sá-
bado, dia 16. Com isso a 
cidade dá início as festivi-
dades do Carnaval 2019.
Ronald Costa Lopes, que 
tem 26 anos e é professor, 
assumiu o cetro do rei do 
Carnaval ao lado da rainha 
Mariane Gloria Dourado, 
que é professora e bailari-
na e tem 29 anos.
Patrícia Garcez de Olivei-
ra, de 30 anos, psicóloga, 
foi eleita primeira prince-
sa do Carnaval.

E Letícia Victoria Barre-
to de Arruda, de 28 anos, 
professora e representante 
da escola de samba Im-
peratriz do Morro, é a se-
gunda princesa. O concur-
so da realeza do Carnaval 
de Taubaté contou com a 
participação de três candi-
datos a rei e nove candida-
tas a rainha e princesas. O 
Rei Momo eleito garantiu 
um prêmio de R$ 3.500. 
O mesmo valor foi desti-
nado à rainha. A primeira 
princesa faturou R$ 3.000 

e a segunda princesa tem 
prêmio de R$ 2.500.
A Corte do Momo eleita 
deverá cumprir uma pro-
gramação estabelecida 
pela comissão de Carna-
val, que envolve visitas 
às quadras de escolas de 
samba, clubes, espetácu-
los e shows, entre outras 
festividades, além dos 
desfiles oficiais das agre-
miações. Os compromis-
sos são encerrados com a 
eleição da Corte de Momo 
do Carnaval 2020.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 41, Termo nº 6951
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO PROPHETA LEITE FILHO e MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, apre-
sentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Ubatuba-SP, nascido em 25 de fevereiro de 1968, de profissão segurança, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Alameda das Dalias, nº 34 B, Flor do Campo, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de ANTONIO PROPHETA LEITE, 
falecido em Ubatuba/SP e de MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, falecida em Santos/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, 
nascida em 8 de maio de 1965, de profissão auxiliar de serviços gerais, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ ROSA DE OLIVEIRA, natural de Guaratinguetá/SP e de ROSA FERREIRA 
DE PAULA, natural de Tremembé/SP, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 41, Termo nº 6950
Faço saber que pretendem se casar MARCELO BARBOSA DE MORAIS e SUZANA DE ALENCAR FARIA, apresentando 
os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Mogi 
das Cruzes-SP, nascido em 9 de outubro de 1987, de profissão engenheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Joana Batista Lopes Monteiro, nº 35, Vila Nova Aparecida, Mogi das Cruzes, CEP 08700-000, filho de EUGÊNIO 
DE MORAIS, de 56 anos, natural de Mogi das Cruzes/SP, nascido na data de 23 de agosto de 1962 e de MARIA DE FÁ-
TIMA BARBOSA DE MORAIS, de 55 anos, natural de Salesópolis/SP, nascida na data de 14 de maio de 1963, residentes 
e domiciliados em Mogi das Cruzes/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 27 de novembro de 1990, de profissão 
empreendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Maria do Carmo Paduan Pereira, nº 36, Parque Vera 
Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de EMILIO CARLOS DE FARIA, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na 
data de 23 de novembro de 1954 e de MARIA LUCINDA DE ALENCAR FARIA, de 64 anos, natural de Picos/PI, nascida na 
data de 12 de maio de 1954, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 19 de fevereiro de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Abertas as inscrições
para a expo pbk

negócios & franquias 2019

Capitã Marvel
ajuda o GAPC

Criança de 5 anos morre em São Jose dos 
Campos após desabamento de muro

Aedes Aegypti oferece mais 
perigo durante o verão

2ª edição do evento terá 
mais de 70 estandes e será 
realizada de 13 a 16 de ju-
nho no Colinas Shopping. 
Público previsto é de 4 mil 
pessoas
No próximo dia 25 de fe-
vereiro, a partir das 19h 
a Franchise Labs realiza 
em São José dos Campos 
o coquetel de lançamento 
da 2ª edição da Expo PBK 
Negócios & franquias. O 
lançamento será no Rei do 
Peixe, localizado na Ave-
nida Lineu de Moura, 735 
– Urbanova.
O evento é voltado para 
empresários da região, que 
poderão a partir desta data 
se inscrever e garantir sua 
presença na Feira que será 
nos dias 13, 14, 15 e 16 de 
junho, das 10h às 22h, no 
Colinas Shopping em São 
José dos Campos.
EXPO PBK NEGÓCIOS 
& FRANQUIAS
A edição de 2019 contará 
com mais de 70 estandes 
com internet reservados 

No mês de março é co-
memorado o Dia Inter-
nacional da Mulher e 
aproveitando este tema o 
GAPC- Grupo de Apoio 
a Pessoas com Câncer de 
Taubaté em parceria com 
o Cine Solidário irá rea-
lizar uma sessão exclusi-
va de cinema com o filme 
Capitã Marvel. A sessão 
especial será no dia 19 de 

A queda de um muro no 
bairro Vila São Bento, 
em São José dos Campos, 
provocou a morte de uma 
menino de cinco anos na 
tarde desta segunda-feira 
(18). Segundo pessoas da 
família, a criança estava 
com o pai, balando em 
uma rede quando houve o 
acidente.
Foi acionada uma unida-
de do Corpo de Bombei-

Evitar a reprodução do 
mosquito é o método mais 
eficaz de prevenção, apon-
ta especialista
As altas temperaturas e o 
grande volume de preci-
pitação tornam o verão a 
época do ano mais propí-
cia para a reprodução de 
mosquitos, dentre eles o 
Aedes Aegypti. Esse in-
seto faz o papel de vetor 
de doenças como Den-
gue, Zika e Chikungunya, 
transmitindo o vírus de 
uma pessoa para a outra. 
“Ele também pode carre-
gar o vírus da febre ama-
rela urbana, porém, no 
Brasil, não existe relato de 
transmissão urbana desde 
1942”, afirma Dr. Jorge 
Isaac Garcia, infectologis-
ta do Grupo São Cristóvão 
Saúde. Essas arboviroses 
ocorrem em ciclos epidê-
micos, havendo um perío-
do de dois a três anos en-
tre uma epidemia e outra. 
O crescimento desgover-
nado dos grandes centros 
urbanos e a falta de sanea-
mento básico, de políticas 
públicas e de colaboração 
da população dificulta 
uma mudança nesse qua-
dro. De acordo com Dr. 
Garcia, o comportamento 
histórico dessas doenças 
aponta para um novo ci-
clo, que já se iniciou.
No caso da Febre Ama-
rela, transmitida pelos 
mosquitos Haemagogus 

para micro, médias e gran-
des empresas, que desejam 
estarem presentes em uma 
vitrine de negócios. Além 
de prestadores de serviços 
como da Prefeitura Muni-
cipal e o SEBRAE.
“A 1ª Expo foi um suces-
so. Tivemos a participa-
ção de duas mil pessoas 
durante os três dias de fei-
ra. Desta vez, estimamos 
um público de quatro mil 
pessoas já que a feira terá 
mais um dia. 
Outra novidade é que dis-
ponibilizaremos um apli-
cativo para auxiliar os 
expositores num melhor 
desenvolvimento profis-
sional do seu negócio na 
captação de novos fran-
queados e consolidação da 
sua marca”, explica Pris-
cila Kramer organizadora 
da Expo e especialista na 
formatação e consultoria 
em franquias.
Serão 1.350 m² para rece-
ber confortavelmente os 
franqueados e o público 

março às 19h30 no Cine-
mark do Via Vale Garden 
Shopping com o ingresso 
no valor de R$30,00. Par-
te das vendas será rever-
tida para a compra de su-
plemento alimentar para 
mulheres em tratamento 
com câncer. 
Para adquirir seu ingresso 
basta acessar o link: http://
www.cinesolidario.com.

ros que se deslocou até 
o local, mas a criança já 
havia sido levada de car-
ro para o Pronto Socorro 
do Hospital Municipal, na 
Vila Industrial. A Secreta-
ria de Saúde de São Jose 
dos Campos informou que 
a vítima deu entrada  na 
unidade parada cardior-
respiratória. 
Apesar dos procedimentos 
de tentativa da equipe mé-

e Sabethes, o aumento de 
casos está associado à ex-
pansão das zonas de matas 
ocupadas pelo ser huma-
no, uma vez que essas áre-
as são habitat dos vetores 
da febre amarela silvestre. 
Tragédias ambientais tam-
bém são fatores que alte-
ram a frequência dos ci-
clos de epidemia, porque 
provocam uma alteração 
na biodiversidade local e 
promovem migração de 
animais, que podem estar 
contaminados.
O método mais eficaz para 
evitar a contaminação é 
controlar a proliferação-
desses mosquitos. Eles es-
tão mais presentes em ci-
dades populosas e buscam 
água limpa e parada para 
depositarem seus ovos. O 
especialista do São Cris-
tóvão dá algumas dicas 
simples de como impedir 
a formação de criadouros:
Eliminar água parada de 
garrafas, pratos, vasos e 
pneus;
Manter calhas limpas;
Manter saídas de água de-
sobstruídas;
Tampar ralos;
Manter as vacinas em dia 
(no caso da febre amare-
la).
A utilização de repelentes 
funciona para manter os 
mosquitos afastados, mas 
a eliminação dos criado-
res surte mais efeito. Atu-
almente, existem produtos 

estimado de quatro mil 
pessoas. Entre as novi-
dades desta edição é que 
será disponibilizado pela 
organização do evento um 
aplicativo próprio para os 
expositores, que facilita-
rá o acesso deles a todos 
os arquivos enviados pelo 
staff da feira, bem como 
o material de marketing, 
treinamentos, cadastro 
dos visitantes, entre outras 
ferramentas.
Durante os quatro dias da 
Feira de Franquias tam-
bém estão programadas 
palestras com especialis-
tas de diversos segmentos 
para falar sobre “Empre-
endedorismo”.
Os franqueados interes-
sados em adquirir seu es-
tande na 2ª EXPO NEGÓ-
CIOS & FRANQUIAS 
devem entrar em contato 
no telefone (11) 94108-
7002 ou e-mail: fabio@
expopbk.com.br Toda a 
realização do evento está 
a cargo da Franchise Labs.

br/ingressos/taubate.html 
ou comprar no GAPC que 
se localiza na Rua Doutor 
Souza Alves, 369 - Cen-
tro, Taubaté.
*Serviço
Evento: Cinema Solidário 
GAPC e Capitã Marvel
Data: 19 de Março
Horário: 19h
Local: Cinemark, Via Vale 
Garden Shopping

dica, que por cerca de uma 
hora tentou ressuscitar o 
menino, não foi possível 
salvá-lo. O falecimento da 
criança foi anunciado no 
final da tarde. Em nota, o 
hospital informou que a 
morte foi consequência de 
trauma multissistêmico.
O pai teve fratura em uma 
das pernas e foi atendido 
pelo Samu, sendo encami-
nhado ao PS.

que protegem as pessoas 
até da picada de Aedes 
Aegypti, mas eles devem 
ter o certificado da ANVI-
SA e indicações de aplica-
ção nos rótulos. Mulheres 
gestantes, principalmen-
te, devem estar atentas às 
orientações de uso e às 
dadas pelos médicos que 
estão acompanhando a 
gravidez.
Os sintomas variam de 
uma doença para outra, 
mas dores de cabeça, fe-
bre persistente, náuseas 
e vômitos são os fatores 
em comum entre elas. A 
Chikungunya tem as dores 
nas articulações e a for-
mação de edemas como 
características próprias. Já 
a Zika vem acompanhada 
de coceira, vermelhidão e 
conjuntivite sem secreção. 
“A busca por atendimento 
deve ocorrer assim que os 
sintomas forem percep-
tíveis, caso contrário, o 
problema pode se agravar 
e pode chegar a causar 
sequelas graves ou ser le-
tal”, diz o médico do São 
Cristóvão.
Alguns grupos de pessoas 
correm mais perigo caso 
sejam infectados, portanto 
devem ser mais cautelosos 
quanto às medidas preven-
tivas. Essa categoria de 
risco engloba gestantes, 
maiores de 65 anos, me-
nores de dois anos e porta-
dores de doenças crônicas.



página 4 A GAzetA dos Municípios 20 de fevereiro de 2019

Praças de Pinda recebem 
serviços de limpeza

AMI do Santa Cecília é opção
para atividades físicas

Encontro Cultural Comunidade
é sucesso no CEU das Artes

Prefeitura de Pindamonhangaba investe 
R$ 3 milhões em equipamentos

para Centros de Educação Infantil

As praças da cidade es-
tão recebendo limpeza de 
vegetação, roçada, poda 
de árvores e cuidados de 
jardinagem. O serviço foi 
iniciado no final de janei-
ro e está se estendendo por 
todos os bairros e centro 
da cidade. Praça Monse-
nhor Marcondes, Praça do 

A Academia da Melhor 
Idade (AMI) do bairro 
Santa Cecília é uma op-
ção para os moradores ini-
ciarem atividades físicas 
como forma de manter a 
saúde e a disposição para 
as atividades do dia a dia. 
No bairro, a iniciativa tem 
o apoio da ESF Santa Ce-
cília, que ajuda na divul-
gação para seus pacientes, 
porém, o equipamento 
pode ser usado por todas 
as pessoas.
Quem quiser fazer sua 
atividade com a orienta-
ção de um professor da 

Idealizado para ser um 
primeiro encontro entre os 
moradores das proximi-
dades do CEU das Artes, 
para troca de experiências 
e mostra de talentos, o 
Encontro Cultural Comu-
nidade superou as expec-
tativas e foi um grande su-
cesso de público. O evento 
foi realizado no domingo 
(17), das 8h às 18 horas, 
no CEU das Artes, e ficou 
movimentado o dia todo 
com a participação não so-
mente dos moradores do 
entorno, mas até mesmo 
com visitantes de outras 
cidades.
De acordo com o organi-
zador do Encontro Cul-
tural, o coordenador do 
CEU das Artes, Cláudio 

Os Centros Municipais 
de Educação Infantil 
(CMEIs) de Pindamo-
nhangaba estão receben-
do, desde dezembro do 
ano passado, materiais e 
móveis novos, para me-
lhor acolhimento e aten-
dimento às crianças. Para 
essas melhorias, o inves-
timento da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Educação, foi de aproxi-
madamente R$ 3 milhões 
e todas as unidades foram 
atendidas.
Armários novos para as 
professoras, camas ade-
quadas para o tamanho 
das crianças, berços, me-
sas e cadeiras personali-
zadas para alimentação 
dos bebês – pela primeira 
vez na Rede – foram al-
guns dos produtos com os 
quais as unidades foram 
contempladas. Os Cmeis 
também receberam brin-
quedos, fantasias de prin-
cesas e super-heróis, pis-
cinas de bolinha, material 
escolar e muito mais, de 
acordo com a necessidade 
de cada unidade, para au-
xiliar no desenvolvimento 
pedagógico das crianças.
“A nova estrutura torna a 
rotina da creche mais or-
ganizada, a criança se sen-
te acolhida, alegre e moti-
vada a aprender”, afirmou 
a professora Andrea Oli-

Cruzeiro, Praça da Bíblia, 
Praça Santa Luzia, Praça 
Dr Emílio Ribas e diver-
sas praças em bairros já 
receberam as melhorias, 
que estão sendo estendi-
das a todas as outras pra-
ças. A ação tem à frente a 
Secretaria de Meio Am-
biente que, desde janeiro, 

Semelp (Secretaria de Es-
portes e Lazer da Prefeitu-
ra), pode ir até o local às 
segundas e quartas-feiras, 
das 17 às 18h30. O Depar-
tamento de Lazer dispo-
nibiliza também um pro-
fessor na AMI do Cidade 
Jardim, às sextas-feiras, 
das 8h15 às 9h30.
Basicamente, as ativida-
des realizadas são de alon-
gamento e orientação para 
a melhor utilização dos 
aparelhos. 
O objetivo é estimular a 
prática de atividade física, 
diminuindo assim o se-

Oliveira, o evento cresceu 
muito devido à força das 
redes sociais. “Além de 
moradores dos bairros do 
distrito de Moreira César, 
tivemos também partici-
pantes de cidades como 
Santos, Guarulhos, Ferraz 
de Vasconcellos, Guara-
tinguetá, Taubaté, Franco 
da Rocha, entre outras, in-
cluindo cidades do sul de 
Minas. 
Todos elogiaram muito o 
evento e isso é muito gra-
tificante e nos incentiva a 
realizar outras edições do 
encontro”, contou o coor-
denador.
O encontro teve artistas 
locais e várias atividades 
como: Jiu-Jitsu, capoei-
ra, corte de cabelo, cons-

veira, co-responsável pela 
CMEI Yolanda Immediato 
Fryling, do Alto Cardoso, 
uma das unidades benefi-
ciadas.
De acordo com o secretá-
rio de Educação da Prefei-
tura, prof. Júlio Valle, os 
cmeis estão sendo equi-
pados com materiais que 
proporcionarão condições 
para que o ensino ofereci-
do tenha cada mais quali-
dade. 
“Existem professores que 
já desenvolvem trabalhos 
importantes na rede mu-
nicipal, que muitas vezes 
podem ser aprofundados, 
aprimorados e aperfeiçoa-
dos desde que eles tenham 
condições melhores de fa-
zer esses trabalhos,   e es-
sas condições dependem 
exatamente desses mate-
riais”, explicou o secre-
tário, lembrando que nas 
próximas semanas, será 
realizada a entrega dos 
materiais escolares aos 
demais alunos da Rede 
Municipal.
Além dos equipamentos 
nos CMEIs, a Prefeitura 
vem investindo em di-
versas melhorias para a 
Rede Municipal de Ensino 
como um todo, para ofe-
recer um ensino cada vez 
melhor para seus cerca de 
14 mil alunos atendidos.
Entre as melhorias estão a 

ficou responsável por toda 
a limpeza de vegetação, 
retirada de entulho, podas 
de árvores, entre outros 
serviços, em áreas públi-
cas. As áreas particulares 
continuam sendo respon-
sabilidade dos proprietá-
rios, que ficam passíveis 
de multas.

dentarismo. 
O Departamento de La-
zer desenvolve também o 
projeto Bairro em Ação, 
com aulas de ginástica e 
alongamento nos centros 
comunitários.
Além das atividades com 
professores, a cidade con-
ta com diversos locais 
abertos ao público que 
contam com equipamen-
tos que podem ser usados 
livremente pelos morado-
res, como pista de cami-
nhada, por exemplo, no 
Parque da Cidade e no 
Bosque da Princesa.

cientização sobre o uso 
do equipamento CEU das 
Artes, festival de pipas e 
a conscientização sobre o 
não uso do cerol, exposi-
ção de carros “voando bai-
xo”, trilhão de motos de 
Moreira César, exposição 
de artistas locais e contou 
ainda com a participação 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, que apresentou 
o resultado das oficinas 
“Reinvente”, com desfile 
de maquiagem, workshop 
com a oficina de panifica-
ção, entre outros.
O CEU das Artes fica na 
Avenida das Orquídeas, nº 
355, no Vale das Acácias 
e sempre está realizando 
ações e eventos para en-
volver a comunidade.

manutenção completa de 
41 escolas; wi-fi nas es-
colas e mais de 50 lousas 
digitais instaladas; início 
das aulas de artes e de edu-
cação física para mais de 9 
mil alunos no Ensino Fun-
damental; investimento de 
mais de R$ 2 milhões em 
mobiliário de qualidade; 
projeto-piloto de contra-
turno escolar para mais de 
mil crianças; aquisição de 
novos brinquedos e jogos 
para todas as escolas; in-
vestimento de mais de R$ 
2 milhões em materiais 
pedagógicos de qualida-
de; mais de 80 mil horas 
de formação permanente 
para professores, entre ou-
tras melhorias.
O prefeito Isael Domin-
gues lembra que todos os 
investimentos feitos e que 
ainda serão concretizados 
refletem em resultados po-
sitivos para a formação do 
aluno enquanto cidadão. 
“E essas melhorias já po-
dem ser mensuradas, por 
exemplo, com a melhora 
significativa do IDEB (Ín-
dice de Desenvolvimento 
da Educação Básica) que, 
atualmente, em Pindamo-
nhangaba, está em 6,9, 
número acima do previsto 
pelo Ministério da Educa-
ção e maior que o índice 
das cidades de nossa re-
gião”, destacou o prefeito.


